
A BIZOTTSÁG 1031/2004/EK RENDELETE

(2004. május 27.)

a 174/1999/EK rendelet 20a. cikkében említett kvóta keretében a Dominikai Köztársaságba történő
exportra szánt egyes tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek elosztásának meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 509/2002/EK bizottsági rendelettelmó-
dosított, a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999.
május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a legutóbb a 787/2002/EK rendelettel módosított, a
tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-
visszatérítések tekintetében a 804/68/EGK tanácsi rendelet alkal-
mazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapítá-
sáról szóló, 1999. január 26-i 174/1999/EGK bizottsági rende-
letre (2) és különösen annak 20a. cikke (11) bekezdésére,

mivel:

A 174/1999/EK rendelet 20a. cikke meghatározza a Dominikai
Köztársaságba történő exportra szánt egyes tejtermékek kiviteli
engedélyei elosztásának eljárását az ezen ország által megnyitott
kontingens keretében. A 2004/2005-ös kontingensévre benyúj-
tott kérelmekben feltüntetett mennyiség meghaladja a rendelke-
zésre álló mennyiséget. Következésképpen elosztási együtthatót
kell megállapítani az igényelt mennyiségekre,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 174/1999/EK rendelet 20a. cikkének (3) bekezdésében emlí-
tett termékekre, a2004. július 1. és 2005. június 30. közötti
időszakra vonatkozóan benyújtott kiviteli engedély iránti kérel-
mekben feltüntetett mennyiségeket a következő elosztási együtt-
hatókkal kell megszorozni:

— a 174/1999/EK rendelet 20a. cikk (4) bekezdés a) pontjában
említett kontingensrészre benyújtott kérelmek esetén
0,659922,

— a 174/1999/EK rendelet 20a. cikk (4) bekezdés b) pontjában
említett kontingensrészre benyújtott kérelmek esetén
0,296688.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. május 28−án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. május 27-én.

a Bizottság részéről
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
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